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TABĂRĂ MEDIEVALĂ

În această tabără de 5 zile (31 octombrie - 4 noiembrie) vor fi prezentate copiilor elemente de istorie
a evului mediu: mod de viață, așezări, veșminte, arme, roluri în societate, distracții. Acestea vor fi
prezentate atat teoretic cât și practic, prin joc. Fiind o tabără creativa, copiii își vor confecționa
veșminte, obiecte, podoabe specific evului mediu. O mare parte din tabără va fi sub formă interactiva
și de joc.

OBIECTIVE
În urma acestei tabere, participanții, în număr de 16, din clasa a XI-a B:
își vor însuși minimum de cunoștințe despre modul de viață din evul mediu, formule de
adresare și limbaj
2. Împărțiți pe grupe, participanții vor confecționa machete, podoabe, obiecte uzuale,
veșminte, hartă, blazoane, unelte, uzând de propria imaginație.
3. Participanții vor dobândi trăsături de caracter și îndemânare: solidaritate, spirit de echipă, de
colaborare, perspicacitate, creativitate, empatie și bune maniere.
1.

RESURSE
Umane: 2 profesori, 1 animator
Materiale: pânză de sac, sfoară, saci de pânză, cartoane, nuiele, acuarele, lut, plastilină, hârtie, foi de
flipchart, adeziv, carioci, materiale textile colorate, foarfece, ață, ace, proiector, laptop, ecran,
albume.
Alte servicii: transport dus-întors, cazare (4 nopți), masă (trei mese/zi), închiriere costume
medievale.

ACTIVITĂȚI
ZIUA 1 Deschidere tabără; jocuri de cunoaștere, socializare, prezentarea programului; lecția de
istorie nr.1: prezentarea generală a vieții medievale, structura socială, vestimentație. Constituirea
echipelor și alegerea denumirii; preluarea unui rol și confecționarea unui veșmânt reprezentativ.
Seara cinema: vizionare de film istoric tematic

ZIUA A 2-a lecția de istorie nr. 2: comunicații, strategii, recompense și pedepse. Harta domeniului și
conceperea unui blazon. Seara cinema: vizionare de film istoric tematic
ZIUA A 3-a lecția de istorie nr. 3. Conflicte și tehnici de asalt și apărare. Realizarea de machete și
armament (arcuri, săgeți, coifuri etc). Seara cinema: vizionare de film istoric tematic
ZIUA A 4-a lecția de istorie nr. 4. Modalități de petrecere a timpului liber. Confecționarea de jucării.
Seara bal de încheierea taberei în costume de epocă.
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